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 HASIL INTERPRETASI TES GRAFIS SUBYEK 1 

 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama     : AN 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Umur    : 9 th 

Tempat/tanggal lahir :Semarang/21 Mei 

Pekerjaan   :Pengamen Jalanan 

Urutan kelahiran   :  Anak ke tujuh 

Pekerjaan orangtua  : Ayah : petani ( almarhum) 

    : Ibu  : Ibu Rumah Tangga 

 

IDENTITAS TESTER 

Nama    :  Aprilia Hardiana Ambarsari 

Nim    : 07.40.0152 

Tanggal Tes     : 8 juni 2012 
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KESIMPULAN UMUM 

NO ASPEK KESIMPULAN 

1 Intelektual 1. Intelektual kurang baik  

2. Memiliki pola pikir yang tidak 

tertata dan teratur.  

3. keragu-raguan dalam menghadapi 

realita.  

2 Kestabilan Emosi 1. Emosi sedang 

2. Memiliki suasana hati yang hidup 

dan mampu memisahkan antara 

rasio dengan emosi.  

3. Mudah tersinggung 

3 Kepercayaan Diri 1. Memiliki perasaan kurang mampu, 

tetapi subyek memiliki ambisi yang 

besar  

2. ketakutan/kecemasan akan sebuah 

realitas di masa depan. 

4 Sosialisasi 1. Cenderung introvert  ( menutup diri) 

2. Pendiam 

3. Memiliki suasana hati yang hidup, 

4. Menyenangkap  dan mudah bergaul 

terhadap lingkungannya. 
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5 Peran ayah dalam 

keluarga 

Peran ibu dalam 

keluarga 

Peran subyek dalam 

keluarga 

1. Peran ayah dalam keluarga pun 

mengalami hambatan dalam 

peranannya. 

2. Peran ibu  dianggap kurang sebagai 

tempat berlindung.  

3. Subyek pribadi yang tidak suka 

diperintah dan adanya kebutuhan 

akan perhatian dan kasih sayang 

dalam keluarga 

 

 

WAWANCARA  

Dari hasil wawancara dengan subyek 1 bahwa subyek AN adalah 

anak jalanan, jenis kelamin subyek laki – laki, usia subyek 9 tahun, 

subyek adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Pekerjaan ayah 

subyek dulu sebagai petani tetapi ayah subyek sudah meninggal 

(almarhum) sedangkan pekerjaan ibu subyek sebagai ibu rumah 

tangga terkadang juga ibu jadi tukang cuci tetangga. Subyek tinggal 

di Semarang bersama ibu. Hubungan subyek dengan keluarga cukup 

dekat Kakak pertama,kedua ketiga dan keempat telah memiliki 

keluarga sendiri (menikah), kakak subyek yang kelima dan keenam 

bekerja disalah satu perusahaan swasta di demak dan kudus. 

Hubungan relasi sosial subyek dengan lingkungan sekitar baik dan 

tidak ada masalah karena subyek bisa bertetangga, ramah, tidak acuh 
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tak acuh, sehingga terjalin hubungan yang baik. Dalam pergaulan 

subyek ramah terhadap siapa saja namun bila mendapatkan masalah 

subyek cenderung tertutup dan menyimpannya dalam hati dalam 

emosi subyek tergolong sedang, subyek juga memiliki suasana hati 

yang hidup dan mampu memisahkan antara rasio dengan emosi 

DINAMIKA PSIKOLOGI 

  Secara intelektual subyek yang bernama AN memiliki golongan 

kurang baik.  Hal tersebut dapat terlihat dari subyek yang memiliki pola 

pikir yang tidak tertata dan teratur. Subyek memiliki keragu-raguan dalam 

menghadapi realita. Tetapi subyek cenderung konkrit dalam menghadapi 

sesuatu. 

Pada kestabilan emosi subyek tergolong sedang. Subyek memiliki 

suasana hati yang hidup dan mampu memisahkan antara rasio dengan 

emosi. Tetapi subyek pribadi yang cenderung mudah tersinggung. 

Pada kepercayaan diri subyek cenderung pribadi yang menutup diri. 

Subyek memiliki perasaan kurang mampu, tetapi subyek memiliki ambisi 

yang besar terhadap sesuatu hal. Hal tersebut terjadi karena subyek 

memiliki ketakutan/kecemasan akan sebuah realitas di masa depan. 

Pada sosialisasi subyek, subyek cenderung pribadi yang menutup 

diri/introvert dan pendiam. Tetapi subyek memiliki suasana hati yang 

hidup, menyenangkan dan mudah bergaul terhadap lingkungannya. 

Pada peran dalam keluarga, peran ibu  dianggap kurang sebagai 

tempat berlindung. Peran ayah dalam keluarga pun mengalami hambatan 

dalam peranannya. Subyek pribadi yang tidak suka diperintah dan adanya 

kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dalam keluarga. 
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LAMPIRAN 11 
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HASIL INTERPRETASI TES GRAFIS SUBYEK 2 

 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama     : Ry 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur    : 10 th 

Urutan kelahiran   :  Anak ke empat 

Tempat/tanggal lahir :Semarang/21 April  

Pekerjaan   :Pengamen Jalanan 

Pekerjaan orangtua  : Ayah : Pengemis ( almarhum) 

    : Ibu  : Ibu Rumah Tangga 

 

IDENTITAS TESTER 

Nama    :  Aprilia Hardiana Ambarsari 

Nim    : 07.40.0152 

Tanggal Tes     : 8 juni 2012 
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KESIMPULAN UMUM 

NO ASPEK KESIMPULAN 

1 Intelektual 1 Intelektual yang tergolong baik 

2 Memiliki pola pikir yang kurang 

sistematik dan kurang konsentrasi 

2 Kestabilan Emosi 1. Emosi kurang baik.  

2. Subyek cenderung kurang mampu 

dalam menyeimbangkan emosi.  

3. Subyek sering membiarkan 

dorongan-dorongan dengan control 

yang kurang baik. 

3 Kepercayaan Diri 1.  Pribadi yang percaya diri dan 

dapat berdiri sendiri.  

2. Sering menonjolkan diri dalam 

lingkungannya  

3. Terkadang butuh bantuan dorongan 

dari lingkungan. 

4 Sosialisasi 1. Penyesuaian diri yang baik dengan 

lingkungan.  

2. Pribadi yang ekstrovert dan 

terbuka. 

3. Cepat beradaptasi dengan 

lingkungan baru.  

4. Suka menonjolkan diri dan 

memiliki sikap memandang rendah 

terhadap lingkungan. 

5 Peran ibu dalam 1. Peran ibu  baik 
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keluarga 

Peran ayah dalam 

keluarga 

Peran subyek dalam 

keluarga 

 

2. ayah menunjukkan sikap otoritas, 

menguasai dan cenderung tidak 

memberi kesempatan.  

3. Subyek pribadi yang memiliki 

kebutuhan akan perhatian dan 

kasih sayang dalam keluarga. 

 

WAWANCARA 

Dari hasil wawancara dengan subyek 2 bahwa subyek RY adalah 

anak jalanan, jenis kelamin subyek laki – laki, usia subyek 10 tahun, subyek 

adalah anak ke empat dari empat bersaudara. Pekerjaan ayah subyek dulu 

sebagai pengemis, (Almarhum) sedangkan pekerjaan ibu subyek ibu rumah 

tangga. Keluarga subyek tergolong biasa saja setelah ayah subyek 

meninggal beberapa tahun yang lalu, Kakak pertama, kedua, ketiga telah 

memiliki keluarga sendiri (menikah). Dalam pergaulan subyek ramah 

terhadap siapa saja subyek orang yang sangat terbuka Subyek cepat 

beradaptasi dengan lingkungan baru. walau emosi subyek tergolong kurang 

baik dan kurang mampu dalam menyeimbangkan emosi. Subyek sering 

membiarkan dorongan-dorongan dengan control yang kurang baik. Subyek 

juga pribadi yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru 
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DINAMIKA PSIKOLOGI 

 Secara intelektual subyek yang bernama RY memiliki intelegensi 

yang tergolong baik. Tetapi subyek memiliki pola pikir yang kurang 

sistematik dan kurang konsentrasi. 

Pada kestabilan emosi subyek tergolong kurang baik. Subyek 

cenderung kurang mampu dalam menyeimbangkan emosi. Subyek sering 

membiarkan dorongan-dorongan dengan control yang kurang baik. 

Pada kepercayaan diri subyek cenderung pribadi yang percaya diri 

dan dapat berdiri sendiri. Subyek sering menonjolkan diri dalam 

lingkungannya tetapi terkadang butuh bantuan dorongan dari lingkungan. 

Pada sosialisasi subyek, subyek memiliki penyesuaian diri yang baik 

dengan lingkungan. Subyek cenderung pribadi yang ekstrovert dan terbuka. 

Subyek juga pribadi yang cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Tetapi 

subyek cenderung suka menonjolkan diri dan memiliki sikap memandang 

rendah terhadap lingkungan. 

Pada peran dalam keluarga, peran ibu  baik tetapi ayah menunjukkan 

sikap otoritas, menguasai dan cenderung tidak memberi kesempatan. 

Subyek pribadi yang memiliki kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang 

dalam keluarga. 
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LAMPIRAN 12 
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HASIL INTERPRETASI TES GRAFIS SUBYEK 3 

 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama    :  RI 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Umur    : 9 th 

Urutan kelahiran   :  Anak Ke Dua 

Tempat/tanggal lahir :Demak/ 16 januari  

Pekerjaan   :Pengamen Jalanan 

Pekerjaan orangtua  : Ayah : Pengamen 

    : Ibu  : Ibu Rumah Tangga 

 

IDENTITAS TESTER 

Nama    :  Aprilia Hardiana Ambarsari 

Nim    : 07.40.0152 

Tanggal Tes     : 6 juni 2012 
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KESIMPULAN UMUM 

NO ASPEK KESIMPULAN 

1 Intelektual 1. Intelektual cukup baik.  

2. Subyek memiliki dorongan 

untuk mencapai sesuatu. 

3. Mengalami hambatan terutama 

dalam hal belajar/mengalami 

kesukaran dalam belajar 

2 Kestabilan Emosi 1. Emosi Cukup baik.  

2. Mudah tersinggung ketika 

berhadapan dengan lingkungan 

yang tidak sesuai dengan 

dirinya  

3 Kepercayaan diri 1. Pribadi yang kurang percaya 

diri. 

2. Ada kecenderungan 

mengalami perasaan minder 

dalam diri. 

3. perasaan tidak mampu dan 

mudah mengalami kecemasan 

4 Sosialisasi  1. Penyesuaian diri yang baik 

dengan lingkungan.  

2. Pribadi yang mudah bergaul 

dan memiliki suasana hati yang 

hidup.  
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3. Kaku  

4. Menonjolkan diri  

5.  Egosentris dalam 

bersosialisasi dengan 

lingkungan.  

5 Peran  ayah dalam keluarga  

 

Peran Ibu dalam keluarga  

Peran subyek dalam 

keluarga 

1. Peran dari ayah lemah dan 

cenderung tidak memiliki 

otoritas dalam keluarga. 

2. Penerimaan dari ibu.  

3. Ada kebutuhan terhadap 

perhatian kesatuan kasih 

sayang dan Sikap ingin 

berkuasa ingin diperhatikan 

 

WAWANCARA 

Dari hasil wawancara dengan subyek 3 bahwa subyek RI adalah 

anak jalanan, jenis kelamin subyek perempuan, usia subyek 9 Tahun, 

subyek adalah anak ke kedua dari tiga bersaudara. Pekerjaan ayah subyek 

dulu sebagai pengamen sedangkan pekerjaan ibu subyek ibu rumah tangga. 

Komunikasi di antara keluarga subyek cukup dekat,  

Dalam pergaulan subyek ramah terhadap siapa saja subyek 

cenderung ekstrovert terbuka, pribadi yang cepat beradaptasi dengan 

lingkungan baru. penyesuaian diri yang baik dengan lingkungan. pribadi 

yang mudah bergaul dan memiliki suasana hati yang hidup. Namun 

terkadang terkesan kaku cenderung paranoid dan sering menonjolkan diri, 

egosentris dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Emosi subyek kurang 

baik. Subyek kurang mampu dalam menyeimbangkan emosi. sering 

membiarkan dorongan-dorongan dengan control yang kurang baik 
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DINAMIKA PSIKOLOGI 

 Secara Intelektual subyek yang bernama RI memiliki intelegensi 

yang tergolong cukup baik. Subyek memiliki dorongan untuk mencapai 

sesuatu. Tetapi subyek terkadang mengalami hambatan terutama dalam hal 

belajar/mengalami kesukaran dalam belajar. 

Pada kestabilan emosi subyek tergolong cukup baik. Tetapi 

terkadang subyek mudah tersinggung ketika berhadapan dengan lingkungan 

yang tidak sesuai dengan dirinya.   

Pada kepercayaan diri subyek cenderung pribadi yang kurang 

percaya diri. Subyek ada kecenderungan mengalami perasaan minder dalam 

diri.  Subyek cenderung mengalami perasaan tidak mampu dan mudah 

mengalami kecemasan. 

Pada sosialisasi subyek, subyek memiliki penyesuaian diri yang baik 

dengan lingkungan. Subyek cenderung pribadi yang mudah bergaul dan 

memiliki suasana hati yang hidup. Namun terkadang subyek terkesan kaku 

cenderung paranoid dan sering menonjolkan diri serta egosentris dalam 

bersosialisasi dengan lingkungan.  

Pada peran dalam keluarga, subyek mengalami penerimaan dari ibu. Peran 

dari ayah lemah dan cenderung tidak memiliki otoritas dalam keluarga. 

Peran subyek dalam keluarga ada kebutuhan terhadap perhatian kesatuan 

kasih sayang dan Sikap ingin berkuasa ingin diperhatikan 
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LAMPIRAN 13 
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HASIL INTERPRETASI TES GRAFIS SUBYEK 4 

 

IDENTITAS SUBYEK   

Nama     : NV 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Umur    : 6 th 

Urutan kelahiran   :  Anak ke tiga 

Tempat/tanggal lahir :Semarang/ 6 september  

Pekerjaan   :Pengamen Jalanan dan minta - minta 

Pekerjaan orangtua  : Ayah : mayeng  

    : Ibu  : Ibu Rumah Tangga 

 

IDENTITAS TESTER 

Nama    :  Aprilia Hardiana Ambarsari 

Nim    : 07.40.0152 

Tanggal Tes     : 8 juni 2012 
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KESIMPULAN UMUM 

NO ASPEK KESIMPULAN 

1 Intelektual 1. Intelektual baik 

2. Memiliki keinginan dalam 

mencapai sesuatu.  

3. Pribadi yang cermat dan teliti 

2 Kestabilan Emosi 1. Emosi cukup baik.  

2. control emosi yang baik.  

3 Kepercayaan Diri 1. Pribadi  yang kurang percaya 

dengan apa yang dimilikinya. 

2. Takut dan ragu-ragu ketika 

harus memutuskan sesuatu.  

4 Sosialisasi 1. Penyesuaian diri cukup baik 

dengan lingkungan.  

2. Sikap otoritas subyek terhadap 

lingkungan.  

5 Peran Ayah dalam Keluarga 

 

Peran Ibu dalam keluarga 

Peran subyek dalam 

keluarga 

1. Ayah juga menunjukkan sikap 

otoritas dalam keluarga. 

Penerimaan ibu yang baik. 

2.  Penerimaan ibu yang baik. 

3. Subyek merasakan adanya 

kebutuhan terhadap perhatian 

dan kasih sayang dalam 

keluarga  
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WAWANCARA 

Dari hasil wawancara dengan subyek 4 bahwa subyek NV adalah 

anak jalanan, jenis kelamin subyek laki – laki, usia subyek 6 tahun, subyek 

adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Pekerjaan ayah subyek mayeng 

sedangkan pekerjaan ibu subyek ibu rumah tangga dan ibu juga membantu 

suaminya mengumpulkan barang – barang bekas. Keluarga subyek 

tergolong biasa saja Dalam pergaulan subyek ramah Hubungan lingkungan 

dan relasi sosial subyek cukup baik disekitar tempat tinggalnya. 

penyesuaian diri cukup baik dengan lingkungan. Adanya keinginan 

menonjolkan dalam diri dan sikap otoritas terhadap lingkungan. Subyek 

cenderung pribadi yang ingin berhubungan sosial tetapi ada perasaan 

ketakutan dalam diri untuk berhubungan sosial. emosi cukup baik, control 

emosi yang baik. 
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DINAMIKA PSIKOLOGI 

 Secara intelektual subyek yang bernama NV memiliki intelegensi 

yang tergolong baik. Subyek memiliki keinginan dalam mencapai sesuatu. 

Subyek merupakan pribadi yang selalu sibuk dan tidak pernah berdiam 

dengan pikirannya. Selain itu subyek merupakan pribadi yang cermat dan 

teliti. 

Pada kestabilan emosi subyek tergolong cukup baik. Subyek memiliki 

control emosi yang baik. Tetapi terkadang subyek mudah tersinggung pada 

saat tertentu. 

Pada kepercayaan diri subyek cenderung pribadi yang kurang percaya diri. 

Subyek pribadi yang kurang percaya dengan apa yang dimilikinya. 

Terkadang subyek merasa takut dan ragu-ragu ketika harus memutuskan 

sesuatu.  

Pada sosialisasi subyek, subyek memiliki penyesuaian diri cukup baik 

dengan lingkungan. Adanya keinginan menonjolkan dalam diri dan sikap 

otoritas subyek terhadap lingkungan. Subyek cenderung pribadi yang ingin 

berhubungan sosial tetapi ada perasaan ketakutan dalam diri untuk 

berhubungan tersebut. 

Pada peran dalam keluarga, subyek mengalami penerimaan ibu yang baik. 

Ayah juga menunjukkan sikap otoritas dalam keluarga. Subyek merasakan 

adanya kebutuhan terhadap perhatian dan kasih sayang dalam keluarga dan 

cenderung kurang berani dalam mengaktualisasikan diri. 
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LAMPIRAN 14 
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HASIL INTERPRETASI TES GRAFIS SUBYEK 5 

 

IDENTITAS SUBYEK  

Nama     : D M 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Umur    : 10 th 

Urutan kelahiran   :  Anak Ke Tiga 

Tempat/tanggal lahir :Semarang/9 juni  

Pekerjaan   :Pengamen Jalanan dan tukang lap kaca mobil 

Pekerjaan orangtua  : Ayah : Pengamen 

    : Ibu  : Ibu Rumah Tangga 

 

IDENTITAS TESTER 

Nama    :  Aprilia Hardiana Ambarsari 

Nim    : 07.40.0152 

Tanggal Tes     : 6 juni 2012 
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KESIMPULAN UMUM 

NO ASPEK KESIMPULAN 

1 Intelektual 1. Intelektual sedang 

2. Memiliki jalan pikiran yang jelas 

dan terarah.  

2 Kestabilan Emosi 1. Emosi kurang baik.  

2. Adanya dorongan konflik dengan 

orang lain. Kurang mampu 

mengontrol dorongan-dorongan 

yang ada dalam dirinya. 

3 Kepercayaan diri 1. Kurang percaya diri.  

2.  Introvert.  

4 Sosialisasi  1. Penyesuaian diri kurang baik  

2. Mengalami sebuah traumatis dalam 

lingkungan.  

3. Subyek cenderung pribadi yang 

kaku dalam berkomunikasi. 

5 Peran ayah dalam 

keluarga  

 

Peran Ibu dalam 

keluarga  

Peran subyek dalam 

keluarga  

1. Ayah menunjukkan sikap otoritas 

dalam keluarga dan galak kurang 

memberikan kesempatan  

2. penerimaan dari ibu. Ibu menjalani 

perannya sebagai pelindung.. 

3. Adanya keinginan untuk 

meninggalkan kegiatan  yang 

berhubungan dengan keluarga  
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WAWANCARA 

Dari hasil wawancara dengan subyek 5 bahwa subyek DM adalah anak 

jalanan, jenis kelamin subyek laki – laki, usia subyek 10 tahun, subyek 

adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Pekerjaan ayah subyek pengamen 

sedangkan pekerjaan ibu subyek ibu rumah tangga  Sejak kecil subyek 

tinggal dengan kedua orang tua dan saudara – saudara subyek. Keadaan 

ekonomi keluarga subyek membuat subyek sulit untuk menerima kenyataan 

hidup. Subyek dengan bekerja sebagai pengamen membantu ayah dan 

ibunya, walau terkadang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua 

orang tuanya karena kesibukan orang tuannya. Dalam pergaulan subyek 

penyesuaian diri kurang baik dengan lingkungan. Ada keinginan dalam diri 

subyek untuk menarik diri dalam lingkungan. kecenderungan dalam diri 

subyek mengalami sebuah traumatis dalam lingkungan. Subyek pribadi 

yang kaku dalam berkomunikasi dengan lingkungan. emosi subyek 

tergolong kurang baik. Adanya dorongan konflik dengan orang lain. Subyek 

kurang mampu mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. 
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DINAMIKA PSIKOLOGI 

 Secara intelektual subyek yang bernama DM memiliki intelegensi 

yang tergolong sedang. Subyek memiliki jalan pikiran yang jelas dan 

terarah. Subyek merupakan pribadi yang menginginkan akan sebuah 

prestasi dalam setiap yang dikerjakannya. Tetapi terkadang subyek sulit 

untuk melepaskan diri dari sesuatu yang sedang dikerjakannya. 

Pada kestabilan emosi subyek tergolong kurang baik. Adanya dorongan 

konflik dengan orang lain. Subyek kurang mampu mengontrol dorongan-

dorongan yang ada dalam dirinya. 

Pada kepercayaan diri subyek cenderung pribadi yang kurang percaya diri. 

Subyek pribadi yang introvert. Ada keinginan dalam diri subyek untuk 

menarik diri dalam lingkungan. Hal tersebt dikarenakan dalam diri subyek 

muncul kecenderungan rasa minder/rendah diri. 

Pada sosialisasi subyek, subyek memiliki penyesuaian diri kurang baik 

dengan lingkungan. Ada keinginan dalam diri subyek untuk menarik diri 

dalam lingkungan. Ada kecenderungan dalam diri subyek mengalami 

sebuah traumatis dalam lingkungan. Subyek cenderung pribadi yang kaku 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan. 

Pada peran dalam keluarga, subyek mengalami penerimaan ibu yang baik. 

Ibu menjalani perannya yang baik sebagai seorang pelindung.  Adanya 

peraturan kedisiplinan yang terbuka namun cenderung bebas. Ayah 

menunjukkan sikap otoritas dalam keluarga dan cenderung galak serta 

kurang memberikan kesempatan. Subyek mengalami perasaan ingin 

meninggalkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keluarga. 
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LAMPIRAN 15 
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Lampiran 1 

 

TAHAPAN PROSES WAWANCARA  

Tahap  I II III IV V 

1 8 Juni’12 

Di Pahlawan 

8 Juni’12 

Di Pahlawan  

8 Juni’12 

Di Pahlawan 

8Juni’12 

Di  

Pahlawan 

8 juni’12 

Di 

Pahlawan 

2 12 juni’12 

Di 

Tempat Kerja 

subyek 

12 juni’12 

Di 

Tempat kerja 

subyek 

12 juni’12 

Di tempat 

kerja subyek 

12 juni’12 

Di tempat 

kerja subyek 

12 juni’12 

Di tempat 

kerja subyek 

3 16 juni ‘ 12 

Di warungan 

16 juni ‘12 

Di warungan 

16 juni ‘12 

Di bundaran  

16 juni ‘12 

Di  bundaran  

16 juni’ 12 

Di bundaran 

4 24 juni ‘ 12 

Selasar toko 

Mall ciputra 

24 juni’12 

Selasar toko 

Mall ciputra 

24 juni’ 12 

Selasar toko 

Mall ciputra  

24 juni’12 

Selasar toko 

mall ciputra 

24 juni’ 12 

Selasar toko 

mall ciputra 

5 6 juli ‘ 12 

Di pahlawan  

6 Juli’ 12 

Di pahlawan 

6 Juli’ 12 

Di Pahlawan 

6 Juli’12 

Di Pahlawan 

6 Juli’12 

Di pahlawan 

6 16 juli ‘ 12 

Masjid Bai- 

Turahman 

16 juli’ 12 

Masjid 

Baiturahman 

16 Juli’ 12 

Masjid 

Baiturahman 

16 Juli’ 12 

Masjid 

Baiturahman 

16 juli’12 

Masjid 

Baiturahman 

7 28 juli ‘12 

Lampu merah 

pahlawan 

28 juli ‘ 12 

Lampu merah 

pahlawan 

28 Juli’12 

Lampu merah 

pahlawan 

31 juli ‘12 

pahlawan 

31 juli’12 

Pahlawan 

Keterangan : 

1-7 = Wawancara pertama sampai wawancara ke tujuh 

I  = Subyek I 

II = Subyek II 

III = Subyek III 

IV = Subyek IV 

V = Subyek V 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kode Intensitas  Pertanyaan  

(1) (2) (3) 

1 Identitas subyek  - Siapa nama subyek? 

- Kapan subyek lahir? 

- Apa pendidikan terakhir subyek? 

- Apa pekerjaan subyek? 

- Dimana subyek tinggal? 

2 Pengalaman subyek  

a. Masa kecil subyek 

- Di keluarga subyek berapa bersaudara?  

- Subyek dekat dengan siapa pada saat subyek 

masih kecil? 

- Dengan siapa subyek bermain? 

- Teman subyek laki – laki atau perempuan? 

 b. Masa remaja subyek - Dengan siapa biasanya subyek bergaul? 

- Apa yang subyek lakukan diwaktu luang ? 

- Apa subyek mempunyai sahabat? 

- Sahabat subyek laki – laki atau perempuan? 

- Bila ada masalah biasanya bercerita dengan 

siapa? 

3 Hobi dan cita – cita subyek - Apa cita – cita dan hobi subyek? 

4 Kondisi keluarga subyek 

a. Kondisi keluarga subyek 

- Apa pekerjaan orangtua subyek? 

- Apa pendidikan atau pekerjaan saudara subyek 

? 

 b. Hubungan subyek 

dengan keluarga 

subyek 

- Di dalam keluarga biasanya subyek lebih dekat 

dengan siapa? 

- Bagaimana hubungan anda dengan saudara 

anda? 

- Bagaimana hubungan anda dengan ayah dan ibu 

anda? 

5 Lingkungan pergaulan subyek 

a. Lingkungan pergaulan 

subyek sehari – hari 

- Apa yang anda lakukan dengan mereka? 

- Dengan siapa biasanya anda menghabiskan 

waktu anda? 

 

 b. Hubungan subyek 

dengan teman 

- Bagaimana hubungan anda dengan teman – 

teman anda? 
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Lampiran 3 

 

PERTANYAAN – PERTANYAAN 

 

1. Nama kamu siapa? 

2. Rumah kamu dimana ? 

3.Dirumah ada siapa saja? 

4.Hubungan dengan keluarga? 

5.Kamu anak keberapa? 

6.Apakah anda kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtua? 

7.Bagaimana cara mengatasi masalah jika ada perbedaan pendapat dengan 

keluarga? 

8.Sejak kapan menjadi anak jalanan? 

9.Mengapa menjadi anak jalanan? 

10. Apakah keluarga anda mendukung mencari uang dari hasil meminta- 

minta dijalanan? 

11. Apakah keluarga anda mendukung saat anda menjadi anak jalanan? 

12. Apakah manfaat keluarga bagi subyek? 

13. Ibu kerja apa? 

14. Kegiatan ibu dirumah apa saja? 

15. Pernah bantuin ibu kamu dirumah tidak? 

16. Bapak kerja apa? 

17. Pendidikan terakhir bapak sama ibu kamu apa? 

18. Pernah ada perasaan bangga? 

19. Kamu masih sekolah? 

20. Sekolah dimana? 

21. Sekolah sampai kelas berapa? 

22. Kenapa tidak sekolah lagi dan keluar? 

23. Kamu tidak pengen ngelanjutin sekolah? 

24. Kalau misalnya ibu kamu ada biaya kamu mau ngelanjutin sekolah lagi? 

25. Penyebab turun ke jalanan? 
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26. Sejak kapan kamu ninggalin rumah? 

27. Waktu kamu ninggalin rumah tujuan kamu kemana? Itu gimana bisa 

disimpang lima? 

28. Kamu seneng disimpang lima? 

29. Kamu seneng hidup seperti ini? 

30. Kamu ngak ngerasa nyesel atau apa gitu ninggalin keluarga? 

31. Kenapa kok ngak nyesel? 

32. Tanggapan orang tua kamu gimana kalau ngerti kamu tinggal dijalan? 

33. Kalau kamu nggak pulang lagi seperti ini ngak ditanyain lagi? 

34. Kegiatan apa yang dilakukan dijalanan selain ngamen ? 

35. Aktivitas kamu apalagi selain ngamen? 

36. Lingkungan teman mempengaruhi menjadi anak jalanan? 

37. Seringnya yang mana? 

38. Sehari biasanya dapet berapa? 

39. Sama siapa saja kamu ngamennya? 

40. Uangnya buat apa saja? 

41. Kalau misalnya pas kamu pulang kadang suka ngasih uang orangtuamu 

ngak? 

42. Pernah ngak uang hasil ngamen atau koran dipake buat beli sesuatu yang 

kamu pengen? 

43. Apakah lingkungan sekitar  anda menentang anda menjadi anak  jalanan? 

44. Tanggapan kamu kalau ada orang yang ngejek kamu?gimana perasaan 

kamu? 

45. Sering kamu digituin? 

46. Bagaimanakah hubungan atau relasi sosial dengan lingkungan 

sekitar/tetangga? 
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Lampiran 5 

 

 Identitas Subyek 1 

1. Nama   : AN 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. umur   : 9 Tahun 

4. Asal    : Semarang  

5. Tempat/Tgl Lahir : Semarang/21 mei 

6. Pekerjaan  : pengamen jalanan 

7.  Urutan kelahiran : anak ke 7  

8. Tempat mangkal : Simpang lima  

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa   Intensitas Tema 

Nama kamu 

siapa? 

Andri mbak LB Latar belakang   

Rumah kamu 

dimana? 

daerah manyaran 

mbak 

LB Latar Belakang 

subyek   

  

Dirumah ada 

siapa saja ? 

Ada ibu dan kakak mbak LB Latar belakang   

Hubungan 

dengan keluarga? 

Cukup baik tapi ayah 

sudah meninggal mbak  

 

A Hubungan subyek 

dengan 

keluarganya 

cukup 

 

+ + Kasih sayang 

Cukup 

Kamu anak 

keberapa? 

Anak ke 7 mbak LB Urutan kelahiran 

subyek anak ke 7 

dari 7 bersaudara 

  

Apakah anda 

kurang 

mendapatkan 

kasih sayang dari 

Mendapatkan kasih 

sayang si mbak walau 

kadang – kadang 

dimarahi ibu,,,,hehehe 

LB Keluarga subyek 

cukup  

+ +  Suka 

dimarahi ibu  
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orang tua ? 

mengapa? 

Bagaimana cara 

mengatasi 

masalah jika ada 

perbedaan 

pendapat dengan 

keluarga? 

Saya diem dan 

mendengarkan saja mbak 

E subyek yang 

cenderung 

introvert 

tertutup,pendiam  

+ +  Pendidikan 

kurang 

Sejak kapan 

menjadi anak 

jalanan ? 

Sejak ayah meninggal     

Mengapa menjadi 

anak jalanan? 

saya ingin membantu ibu 

memperoleh kebutuhan 

ekonomi keluarga saya 

mbak 

G Lingkungan 

sosial subyek 

cenderung 

membiarkan 

subyek  

+ + + Faktor 

Ekonomi  

Apakah keluarga 

Anda mendukung  

mencari uang dari 

hasil meminta-

minta dijalanan? 

Mendukung mbak, 

keluarga saya bisa 

terpenuhi kebutuhan 

sehari-hari.  

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ +  Keluarga 

mendukung 

Apakah keluarga 

Anda mendukung 

saat anda menjadi 

anak jalanan? 

Keluarga sih  

mendukung mbak 

untuk membantu 

ekonomi keluarga 

 

MK Motivasi dari 

Keluarga 

Membuat subyek 

terus sabar walau 

keadaan menurun 

+ +  Keluarga 

support 

Apakah manfaat 

keluarga bagi 

subyek ? 

Keluarga orang yang  

teramat dekat  

MK Keluarga 

membuat subyek 

terus sabar 

dengan keadaan 

+ + Kasih sayang 

keluargga 
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seperti ini 

Ibu kerja apa? Ngak kerja mbak... ibu 

dirumah, walau kadang 

jadi tukang cuci baju 

tetangga 

LB Ibu subyek tidak 

bekerja  

  

Kegiatan ibu 

dirumah apa saja? 

Ngurus rumah mbak LB Kegiatan ibu 

subyek dirumah 

saja, walau 

terkadang jadi 

tukang cuci baju 

tetangga 

  

Pernah bantuin 

ibu kamu 

dirumah tidak? 

Tidak pernah  G Subyek tidak 

pernah bantuin 

karena senang 

bermain 

  

Bapak kerja apa? Bapak dulu petani mbak B Ayah subyek dulu 

seorang petani 

tetapi ayah 

subyek sekarang 

sudah meninggal 

  

Pendidikan 

terakhir bapak 

sama ibu kamu 

apa? 

SMP Mbak kalau ibu SD E Pendidikan 

terakhir ayah ibu 

subyek ayah SMP 

dan ibu SD 

  

Pernah ada 

perasaan bangga? 

Pernah mbak, cukup 

senang dengan profesi ini 

 

C Subyek cukup 

senang menjadi 

anak jalanan 

karena membantu 

orangtuanya 

mencari nafkah 

+  + Cukup 

senang 
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Kamu masih 

sekolah? 

tidak mbak E Subyek Sudah 

tidak sekolah 

  

Sekolah dimana? Di SD Manyaran E Subyek dulu 

sekolah di 

manyaran 

  

Sekolah sampai 

kelas berapa? 

Tidak tamat SD mbak 

Hanya kelas 3 SD saja 

mbak 

E Putus sekolah 

subyek 

bersekolah 

sampai 3 SD 

+ + Pendidikan 

minim  

Kenapa tidak 

sekolah lagi dan 

keluar? 

Karena tidak ada biaya 

mbak 

E Pendidikan 

kurang tidak 

punya biaya 

+ + + Ekonomi 

kurang 

Kamu tidak 

pengen 

ngelanjutin 

sekolah ? 

Iya pengen mbak  B Tidak ada biaya 

untuk 

melanjutkan 

sekolah 

+ + + Faktor 

ekonomi 

Kalau misalnya 

ibu kamu ada 

biaya kamu mau 

ngelanjutin 

sekolah lagi? 

Mau mbak...saya SD kan 

belum lulus  

B Ekonomi kurang 

sehingga tidak 

meneruskan 

pendidikan yang 

maksimal 

  

Penyebab turun 

ke jalanan? 

Tidak punya uang aku 

pengen cari uang 

sendiri.setelah ayah 

Meninggal kami  

serba kekurangan 

  

F Setelah 

kepergiaan 

ayahnya subyek 

menjadi tertekan 

pengobatan 

ayahnya 

+ + + Kemiskinan 

Sejak kapan 

kamu ninggalin 

Rumah ?  

Pagi – sore saya 

ninggalin rumah,malam 

harinya pulang 

D tidak kerasan 

dirumah 

+++ Faktor 

psikologis 
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mbak 

Waktu kamu 

ninggalin rumah 

tujuan kamu 

kemana?itu 

gimana bisa 

disimpang lima? 

Tidak tahu 

mbak..saat itu teman 

mengajak untuk 

mengamen  

 

G Pengaruh teman 

subyek  

+ +  Lingkungan 

mendukung 

Kamu seneng 

disimpang 5 ?  

Seneng mbak enak disini 

nyari duit gampang mbak 

Banyak teman 

 

G Ingin punya uang 

sendiri dan 

pengaruh teman.  

++ Lingkungan 

sosial 

mempengaru

hi 

Kamu seneng 

hidup seperti ini ?  

Seneng kerja mbak  

gampang cari duit 

dan pengalaman 

C Peluang kerja 

informal tanpa 

keahlian khusus 

dan ingin punya 

uang sendiri  

+ + Cukup 

senang 

Kamu ngak 

ngerasa nyesel 

atau apa gitu 

ninggalin 

keluarga? 

Nggak mbak F Subyek terlihat 

biasa saja 

++ Keluarga 

Kenapa kok ngak 

nyesel ? 

Disini enak mbak aku 

bisa cari uang sendiri 

ngak minta orang tua  

B Ingin punya uang 

sendiri  

+ + + Faktor 

ekonomi  

Tanggapan orang 

tua kamu gimana 

kalau ngerti kamu 

tinggal dijalan? 

Hanya tanya doang mbak 

pas aku pulang... kowe 

soko ngendi.. dolan 

F Keluarga subyek 

terkadang cuek  

++ Keluarga 

cukup 

peratiaan 

Kalau kamu 

nggak pulang lagi 

Udah tau mbak dari 

temen – temenku 

A Terkadang ibu 

bertanya pada 

++ Kasih sayang 

ibu 
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seperti ini ngak 

ditanyain  lagi? 

ditanyain sama ibu teman  

Kegiatan apa 

yang dilakukan 

dijalanan selain 

ngamen? 

Ngobrol sama temen –

temen (*Apa aja yang 

diobrolin?) 

ya apa aja mbak 

gimana pengalamannya 

 

D Waktu luang 

subyek digunakan 

lebih banyak 

dengan teman – 

teman 

seprofesinya.  

+ +  Kumpul 

teman – 

teman 

Aktivitas kamu 

apalagi selain 

manjadi 

pengamen 

jalanan? 

Jualan koran LB Subyek selain 

ngamen 

terkadang jualan 

koran 

  

Seringnya yang 

mana? 

 Jadi pengamen mbak LB Subyek lebih 

sering jadi 

pengamen jalanan 

  

Sehari biasanya 

dapet berapa? 

Ngak mesti mbak 

Terkadang dapat 10000 

sampai 20000 sehari  

B Subyek tidak 

hanya ngamen 

dijalan atau 

lampu merah saja 

melainkan di 

warung – warung 

+ + + Faktor 

ekonomi 

Sama siapa saja 

kamu 

ngamennya? 

Temen – temen mbak   Subyek tidak 

hanya sendirian 

pada saat ngamen 

subyek juga 

ngamen bersama 

teman sprofesinya  

  

Uangnya buat apa 

saja? 

Buat jajan dan mainan 

PS Kadang saya tabung 

C Subyek senang 

dengan hasil yang 

++ Cukup 

senang 



125 

 

subyek peroleh 

Kalau misalnya 

pas kamu 

pulangkadang 

suka ngasih uang 

orangtuamu 

nggak? 

Kadang ngasi mbak pas 

saya kerja di nasi 

padang saya jadi 

bongkar pasang tenda 

A Subyek terkadang 

bekerja di warung 

nasi hasilnya 

lumayan 

+ + Kasih sayang 

Pernah nggak 

uang hasil 

ngamen atau 

koran dipake buat 

beli sesuatu yang 

kamu pengen? 

Pernah mbak 

 

B Subyek terkadang 

membeli sesuatu 

yang subyek 

pengen 

+ + + Faktor 

ekonomi 

Apakah 

lingkungan 

sekitar anda 

menentang anda 

menjadi anak 

jalanan? 

Hmmm... ya mendukung 

sih mbak 

G Lingkungan 

mendukungnya  

+ +  Lingkungan 

mendukung 

Tanggapan kamu 

kalau ada orang 

yang ngejek 

kamu? Gimana 

perasaan kamu? 

Ya disengaki 

  

G Subyek merasa 

tersindir  

++ Faktor 

Lingkungan  

Sering kamu 

digituin?  

Iya sering tapi ya cuek 

mbak... 

 

G Subyek cukup 

tegar dan bersikap 

cuek 

  

Bagaimanakah 

hubungan atau 

relasi sosial 

Baik mbak sama saya 

dan keluarga saya 

RS Ramah , baik, dan 

tidak ada masalah 

sehingga terjalin 

+ + lingkungan 
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dengan 

lingkungan 

sekitar/ tetangga? 

hubungan yang 

baik. 

 

Keterangan : 

A : Kasih Sayang 

B : Faktor Ekonomi 

C : Perasaan Senang 

D : Faktor Psikologis 

E : Pendidikan 

F : Keluarga 

G : Lingkungan  

LB : Latar Belakang 
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Lampiran 6 

 

Identitas Subyek 2 

1. Nama   : Ry 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. umur   : 10 Tahun 

4.  Asal   : Ungaran  

5. Tempat/Tgl Lahir  : Semarang/21 April  

6. Pekerjaan   : pengamen jalanan 

7.  Urutan kelahiran  : anak ke 4  

8. Tempat mangkal  : Simpang lima  

 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa   Intensitas Tema 

Nama kamu 

siapa ? 

Ryan mbak LB Latar belakang   

Rumah kamu 

dimana? 

daerah kaligawe 

mbak 

LB Latar Belakang 

subyek   

  

Dirumah ada 

siapa saja ? 

Ada Kakak dan ibu  LB Latar belakang   

Hubungan 

dengan 

keluarga? 

Tadinya deket 

sama bapak tapi 

habis bapak 

meninggal jadi 

tinggal sama ibu 

karena kakakku 

sudah pada 

nikah tinggalnya 

diluar kota mbak 

A Hubungan subyek 

dengan keluarganya 

biasa saja  

 

+ + Kasih 

sayang 

cukup 

Kamu anak 

keberapa? 

Anak ke 4 mbak LB Urutan kelahiran 

subyek anak ke 4 dari 
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4 bersaudara 

Apakah anda 

kurang 

mendapatkan 

kasih sayang 

dari orang tua 

?  

Biasa saja sih mbak  LB Lingkungan Keluarga 

subyek cenderung 

biasa 

+ + + Lingkungan 

biasa saja 

Bagaimana 

cara 

mengatasi 

masalah jika 

ada perbedaan 

pendapat 

dengan 

keluarga? 

Mendengarkan saja 

mbak..tidak banyak 

komentar 

D Dalam mengatasi 

masalah keluarga 

subyek tidak 

berkomentar 

+ +  Pendidikan 

kurang 

Sejak kapan 

menjadi anak 

jalanan ? 

Sudah 5 Tahun  Subyek cukup lama 

menjadi anak jalanan 

+ + + Latar 

belakang 

mendukung 

Mengapa 

menjadi anak 

jalanan? 

Karena kebutuhan 

ekonomi 

LB Karena terhimpit 

ekonomi maka 

subyek menjadi anak 

jalanan 

+ + Ekonomi 

melemah 

Apakah 

keluarga Anda 

mendukung  

mencari uang 

dari hasil 

meminta-

minta 

dijalanan? 

Ngak pernah 

membahas mbak, 

terserah aku sih 

mbak 

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ + Keluarga 

mendukung 
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Apakah 

keluarga Anda 

mendukung 

saat Anda 

menjadi anak 

jalanan? 

Keluarga sih 

mendukung  

keluarga 

 

MK Motivasi dari 

Keluarga terus sabar 

dengan keadaan ini  

+ +  Keluarga 

support 

Apakah 

manfaat 

keluarga bagi 

subyek ? 

Bagi saya keluarga 

tempat saling 

berbagi dan saling 

memberi 

 

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ +  Kasih 

sayang 

Ibu kerja apa? ibu rumah 

tangga saja 

F Ibu subyek tidak 

bekerja hanya ibu 

rumah tangga saja 

  

Kegiatan ibu 

dirumah apa 

saja? 

Dirumah ngurus 

Rumah mbak 

F Kegiatan ibu subyek 

dirumah saja 

  

Pernah 

bantuin ibu 

kamu dirumah 

tidak? 

Kadang - kadang E Subyek terkadang 

bantuin, terkadang 

tidak karena senang 

bermain 

  

Bapak kerja 

apa? 

Pengemis B Ayah subyek dulu 

pengemis tetapi ayah 

subyek sekarang 

sudah meninggal 

  

Pendidikan 

terakhir bapak 

sama ibu 

kamu apa? 

Ibu bapak sama- 

sama SD 

D Pendidikan terakhir 

ayah ibu sama – sama 

SD 

  

Pernah ada saya senang E Subyek cukup senang + + Cukup 
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perasaan 

bangga? 

sebagai anak 

jalanan 

menjadi anak jalanan 

membantu 

orangtuanya  

senang 

Kamu masih 

sekolah? 

Nggak mbak F Subyek tidak sekolah   

Sekolah 

dimana? 

Di kaligawe D Subyek dulu sekolah 

di kaligawe 

  

Sekolah 

sampai kelas 

berapa? 

Cuma SD D Pendidikan minim 

Cuma SD 

+ + Faktor 

Pendidikan  

Kenapa tidak 

sekolah lagi 

dan keluar? 

Karena biaya B Pendidikan terputus 

karena biaya 

+ + Faktor 

ekonomi 

Kamu tidak 

pengen 

ngelanjutin 

sekolah ? 

Iya pengen mbak 

Tapi masih 

binggung 

 

B Tidak ada biaya 

melanjutkan sekolah 

+ + Ekonomi 

kurang 

Kalau 

misalnya ibu 

kamu ada 

biaya kamu 

mau 

ngelanjutin 

sekolah lagi? 

Mau mbak... 

 

B Ekonomi kurang 

sehingga tidak  

meneruskan  

+ + Ekonomi 

rendah 

Penyebab 

turun ke 

jalanan? 

Tadinya diajak 

temen ngamen  

hasil dari ngamen 

juga lumayan  

F Setelah kepergiaan 

ayah subyek  

+ +  Kemiskinan 

Sejak kapan 

kamu 

Nggak ninggalin 

rumah mbak hanya 

E Meninggalkan rumah 

hanya cari uang 

+ + + Faktor 

lingkungan 
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ninggalin 

Rumah ?  

cari uang aja 

dijalanan  

Waktu kamu 

ninggalin 

rumah tujuan 

kamu 

kemana?itu 

gimana bisa 

disimpang 

lima? 

Ngak pernah mbak  E Tidak pergi dari 

rumah 

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Kamu seneng 

disimpang 5 ?  

Seneng mbak enak 

disini nyari duit 

 

E pengaruh teman 

subyek seneng berada 

disimpang lima  

+ + + Lingkungan 

sosial mem-

pengaruhi 

Kamu seneng 

hidup seperti 

ini ?  

Seneng mbak 

gampang cari duit 

Sendiri 

B Tanpa keahlian 

khusus subyek 

seneng mencari 

pengalaman dan uang 

+ + Cukup 

senang 

Kamu ngak 

ngerasa nyesel 

atau apa gitu 

ninggalin 

keluargga? 

Nggak mbak E Subyek tidak 

menyesal 

+ + Faktor 

keluarga 

Kenapa kok 

ngak nyesel ? 

Disini enak mbak 

aku bisa banyak 

teman 

 

E impian bebas punya 

banyak teman  

+ + + Faktor 

lingkungan 

Tanggapan 

orang tua 

kamu gimana 

kalau ngerti 

Biasa aja sih mbak 

nggak ditanyain 

F Keluarga subyek 

biasa saja 

+ + Keluarga 

biasa saja 
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kamu tinggal 

dijalan? 

Kalau kamu 

ngak pulang 

ngak ditanyain  

lagi? 

Temen – temenku 

ditanyain sama ibu 

A Terkadang ibu 

subyek bertanya pada 

teman subyek 

+ + Kasih 

sayang ibu 

Kegiatan apa 

yang 

dilakukan 

dijalanan 

selain 

ngamen? 

Ya...kalau pas 

istirahat kumpul 

teman – teman 

 

B Waktu luang 

digunakan dengan 

teman – teman 

seprofesinya 

+ + + Berkumpul 

sesama 

teman 

Aktivitas 

kamu apalagi 

selain ngamen 

? 

Pengemis  LB Subyek selain 

ngamen juga 

meminta - minta 

  

Lingkungan 

teman mem 

pengaruhi 

menjadi anak 

jalanan? 

Sangat 

mempengaruhi 

E Lingkungan sekitar 

seperti teman 

pergaulan sangat 

mempengaruhi   

+ + + Lingkungan 

mem-

pengaruhi 

Seringnya 

yang mana? 

Jadi pengamen 

Mbak 

LB Subyek sering jadi 

pengamen 

  

Sehari 

biasanya dapet 

berapa? 

Kadang bisa dapat 

20000 ribu dalam 

satu hari pernah 

dapat 50000 ribu 

ngak mesti mbak 

B Subyek tidak hanya 

ngamen dijalanan 

tetapi juga dilampu 

merah 

+ + Faktor 

ekonomi 

Sama siapa 

saja kamu 

Temen – temen 

 

 Subyek  ngamen 

bersama temannya 
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ngamennya? 

Uangnya buat 

apa saja? 

Buat jajan kadang 

saya tabung 

E Subyek seneng 

dengan hasil yang di 

peroleh 

+ + Cukup 

senang 

Kalau 

misalnya pas 

kamu pulang 

kadang suka 

ngasih uang 

orang tuamu 

nggak? 

Kadang ngasi mbak  A Subyek memberi 

kasih sayang kepada 

orang tua dengan 

berbagi dari hasil 

yang subyek peroleh 

+ + Kasih 

sayang 

Pernah nggak 

uang hasil 

ngamen atau 

koran dipake 

buat beli 

sesuatu yang 

kamu pengen? 

Pernah buat beli 

baju  

 

B Subyek terkadang 

uang hasil dipake beli 

baju 

+ + Faktor 

ekonomi 

Apakah 

lingkungan 

sekitar anda 

menentang 

anda menjadi 

anak jalanan? 

Nggak.. 

Lingkungan 

dan teman 

mendukung 

E Lingkungan 

mendukungnya  

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Tanggepan 

kamu kalau 

ada ora ng 

yang ngejek 

kamu? 

Gimana 

Biasa aja 

 

E Subyek menanggapi 

dengan biasa saja 

+ + + Lingkungan 

mendukung 
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perasaan 

kamu? 

Sering kamu 

digituin?  

Iya sering tapi ya 

saya diam 

E Subyek cukup tegar    

Bagaimana 

hubungan atau 

relasi sosial 

dengan 

lingkungan 

sekitar/ 

tetangga? 

Baik mbak sama 

saya dan keluarga 

saya 

RS Subyek orangnya 

periang, ramah dan 

baik karena 

keduannya saling 

membutuhkan 

+ + + Lingkungan 

  

Keterangan : 

A : Kasih sayang 

B : Faktor Ekonomi 

C : Faktor Psikologis 

D : Pendidikan 

E : Lingkungan 

F : keluargga 

LB : Latar Belakang 
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Lampiran 7 

 

 Identitas Subyek 3 

1. Nama    : RI 

2. Jenis Kelamin  : Perempuan 

3. Asal    : Genuk  

4. Umur    : 9 Tahun  

5. Tempat/Tgl Lahir : Demak / 16 januari 

6. Urutan Kelahiran : anak ke 2 

7. Pekerjaan  : Pengamen  

8. Tempat Mangkal : Pemuda dan simpang lima 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa Intensitas Tema 

Nama kamu 

siapa ? 

Rini mbak LB Latar belakang   

Rumah kamu 

dimana? 

daerah kaligawe 

mbak 

LB Latar Belakang 

subyek   

  

Dirumah ada 

siapa saja ? 

Ada kakak, adek , 

ibu sama bapak 

LB Latar belakang   

Hubungan 

dengan 

keluarga? 

Cukup deket 

karena orang tua 

saja juga 

pengamen hehe 

E Hubungan 

subyek 

dengan 

keluarganya 

cukup deket 

 

+ + + Keluarga 

cukup dekat 

Kamu anak 

keberapa? 

Anak ke 2 mbak LB Urutan kelahiran 

subyek anak ke 2 

dari 3 bersaudara 

  

Apakah anda 

kurang 

mendapatkan 

Biasa saja sih 

mbak  

LB Lingkungan 

Keluarga subyek 

biasa saja. 

+ + + Latar 

belakang 

mendukung 
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kasih sayang 

dari orang tua ?  

Bagaimana cara 

mengatasi 

masalah jika 

ada perbedaan 

pendapat 

dengan 

keluarga? 

Nggak apa – apa 

diam saja mbak... 

D Pengetahuan 

subyek yang 

minim  

+ +  Kurang 

pengetahuan 

Sejak kapan 

menjadi anak 

jalanan ? 

Sudah sejak 4 

tahun  

 Cukup lama 

subyek jadi anak 

jalanan 

 Latar 

belakang 

mendukung 

Mengapa 

menjadi anak 

jalanan? 

Ingin membantu 

orang tua mencari 

uang  

F Lingkungan 

subyek 

mendukung 

+ + + Lingkungan 

sosial 

Apakah 

keluarga Anda 

mendukung  

mencari uang 

dari hasil 

meminta-minta 

dijalanan? 

Sangat 

mendukung, 

karena orang tua 

juga pengamen 

mbak 

MK Dukungan dari 

Keluarga  

+ + + Keluarga 

mendukung 

Apakah manfaat 

keluarga bagi 

subyek ? 

Keluarga 

orang yang dekat 

tempat saling 

berbagi  

Menumpahkan 

segala rasa yang 

sedang di alami 

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ + + Kasih 

sayang 

keluarga 

Ibu kerja apa? Ngak kerja E Ibu subyek tidak   
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mbak... bekerja  

Kegiatan ibu 

dirumah apa 

saja? 

Dirumah saja 

mbak ngurus 

rumah dan jagain 

adek saya mbak 

E Kegiatan ibu 

subyek dirumah 

saja 

  

Pernah bantuin 

ibu kamu 

dirumah tidak? 

Pernah mbak  

 

E Subyek juga 

suka membantu 

ibunya dirumah  

+ + + Keluarga 

cukup deket 

Bapak kerja 

apa? 

Pengamen B Ayah subyek 

pengamen 

  

Pendidikan 

terakhir bapak 

sama ibu kamu 

apa? 

SMP Mbak kalau 

ibu SD 

D Pendidikan 

terakhir ayah 

dan ibu subyek 

ayah SMP ibu 

SD 

  

Pernah ada 

perasaan 

bangga? 

Pernah mbak 

cukup senang 

sebagai anak 

jalanan 

F Subyek cukup 

senang karena 

bisa membantu 

orangtuanya  

+ +  Cukup 

senang 

Kamu masih 

sekolah? 

Nggak mbak D Subyek sudah 

tidak sekolah 

  

Sekolah 

dimana? 

Ngak sekolah D Subyek tidak 

sekolah 

  

Sekolah sampai 

kelas berapa? 

Tidak tamat 

SD 

 

D Pendidikan yang 

hanya sampai 

SD 

+ + Pendidikan 

minim 

Kenapa tidak 

sekolah lagi dan 

keluar? 

tidak ada biaya B Subyek tidak 

sekolah tidak 

ada biaya 

+ + Faktor 

ekonomi 

Kamu tidak Iya pengen mbak B Tidak ada biaya + +  Ekonomi 
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pengen 

ngelanjutin 

sekolah ? 

kalau sudah ada 

uangnya 

untuk 

melanjutkan 

sekolah 

rendah 

Penyebab turun 

ke jalanan? 

Karena orang tua 

saya juga 

Pengamen mbak 

untuk mencari 

uang buat makan  

E Subyek menjadi 

pengamen 

karena orang 

tuanya juga 

pengamen 

+ + + keluarga 

pengamen 

Sejak kapan 

kamu ninggalin 

Rumah ?  

Tidak pernah F Tidak pernah 

ninggalin rumah 

+ + + Faktor 

lingkungan 

Waktu kamu 

ninggalin rumah 

tujuan kamu 

kemana?itu 

gimana bisa 

disimpang 

lima? 

Ikut bapak sama 

kakak ngamen 

dijalan 

  

F Subyek ikut 

bapak sama 

kakaknya 

ngamen 

disimpang lima 

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Kamu seneng 

disimpang 5 ?  

Seneng mbak  

nyari duit dan 

temen juga banyak 

baik – baik  

 

B Ingin punya 

uang sendiri 

disimpang lima 

juga bersama 

teman  

+ + + Lingkungan 

sosial mem-

pengaruhi 

Kamu seneng 

hidup seperti ini 

?  

Seneng mbak 

 

B ingin punya 

uang sendiri 

subyek seneng 

hidup dijalan  

+ + Cukup 

bangga 

Kamu ngak 

nyeselninggalin 

keluarga? 

Nggak mbak F Subyek tidak 

nyesel 

+ ++ Lingkungan 

keluarga 
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Kenapa kok 

ngak nyesel ? 

aku bisa cari uang 

sendiri 

A Ingin punya 

uang sendiri  

+ + + Faktor 

ekonomi 

Tanggepan 

orang tua kamu 

gimana kalau 

ngerti kamu 

tinggal dijalan? 

Biasa aja mbak E Tanggapan 

orang tua subyek 

biasa saja 

+ ++ Keluarga 

Kalau kamu 

ngak pulang 

lagi seperti ini 

ngak ditanyain  

lagi? 

Sok ditanyain sama 

ibu  

F Terkadang ibu 

bertanya pada 

teman subyek 

+ ++ Kasih 

sayang ibu 

Kegiatan apa 

yang dilakukan 

dijalanan selain 

ngamen? 

Berbincang dan 

bercanda dengan 

teman – teman 

jalanan 

C Waktu luang 

subyek 

digunakan lebih 

banyak dengan 

teman – teman 

seprofesinya.  

+ + + Faktor 

Psikologis 

Aktivitas kamu 

apalagi selain 

ngamen ? 

Jualan koran LB Subyek selain 

ngamen subyek 

terkadang jualan 

koran 

  

Lingkungan 

teman 

mempengaruhi 

menjadi anak 

jalanan? 

Sangat mem- 

pengaruhi saya 

dalam membentuk 

menjadi pengamen 

E Lingkungan 

sekitar seperti 

teman pergaulan 

sangat 

mempengaruhi  

subyek  

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Seringnya yang 

mana? 

Jadi pengamen 

Mbak 

F Subyek lebih 

sering jadi 
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pengamen 

Sehari biasanya 

dapet berapa? 

Ngak mesti mbak 

kadang ngamen 

kadang nggak. 

Kadang dapat 

15000 

C Subyek kalau 

kecapean tidak 

ngamen 

+ ++ Faktor 

posikologis 

Sama siapa saja 

kamu 

ngamennya? 

Bapak, kakak dan 

Temen – temen 

 

 Subyek ngamen 

sama orangtua 

subyek dan 

teman – teman 

  

Uangnya buat 

apa saja? 

Buat jajan dan saya 

tabung 

B Subyek senang 

dengan hasil 

yang subyek 

peroleh 

+ + Cukup 

senang 

Kalau misalnya 

pas kamu 

pulangkadang 

suka ngasih 

uang 

orangtuamu 

nggak? 

Ngasi mbak 

  

A Subyek 

membagi hasil 

dengan orang 

tuanya 

+++ Faktor 

ekonomi 

Pernah nggak 

uang hasil 

ngamen atau 

koran dipake 

buat beli 

sesuatu yang 

kamu pengen? 

Pernah buat beli 

sepatu mbak  

A Subyek pernah 

beli sepatu 

karena sepatunya 

rusak 

+ + + Faktor 

ekonomi 

Apakah 

lingkungan 

Teman dan 

lingkungan 

F Lingkungan 

mendukungnya 

+ + + Faktor 

lingkungan 
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Keterangan : 

A : Faktor Ekonomi 

B : Perasaan Bangga 

C : Faktor Psikologis 

D : Pendidikan 

E : Keluargga  

F : lingkungan 

LB : Latar Belakang 

 

sekitar anda 

menentang anda 

menjadi anak 

jalanan? 

keluarga 

mendukung penuh 

menjadi anak 

jalanan  

Tanggepan 

kamu kalau ada 

ora ng yang 

ngejek kamu? 

Gimana 

perasaan kamu? 

Ya disengaki,,dulu 

pernah pas naik bis    

F Subyek merasa 

tersindir 

+ + + lingkungan 

mendukung 

Sering kamu 

digituin?  

Iya sering tapi ya 

cuek mbak 

 

F Subyek cukup 

cuek  

  

Bagaimanakah 

hubungan atau 

relasi sosial 

dengan 

lingkungan 

sekitar/ 

tetangga? 

Baik mbak sama 

saya dan keluarga 

saya 

RS Relasi bagi 

subyek 

merupakan 

hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

+ + + Lingkungan 
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Lampiran 8 

 

Identitas Subyek 4 

1. Nama   : N 

2. Jenis Kelamin  : laki-laki  

3.  Asal   : Demak 

4. Umur   : 6 Tahun 

5. Tempat/Tgl Lahir : Semarang/ 6 september  

6. Urutan kelahiran : anak ke 3 

7. Pekerjaan  : Pengamen dan meminta-minta  

8. Tempat Mangkal : Simpang Lima 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa  Intensitas Tema 

Nama kamu 

siapa ? 

Noval mbak LB Latar belakang   

Rumah kamu 

dimana? 

daerah mijen 

mbak 

LB Latar Belakang 

subyek   

  

Dirumah ada 

siapa saja ? 

kakak,ibu sama 

bapak 

LB Latar belakang   

Hubungan 

dengan 

keluarga? 

Hmm..jarang 

ketemu sih mbak 

soalnya sibuk 

sendiri-sendiri 

A Hubungan 

dengan 

keluarganya 

tidak deket 

 

+ +  Kasih 

sayang 

kurang 

Kamu anak 

keberapa? 

Anak ke 3 mbak  Urutan kelahiran 

subyek anak ke 3 

  

Apakah anda 

kurang 

mendapatkan 

kasih sayang 

Iya juga sih mbak, 

orang tua saya sibuk 

dan jarang dirumah 

LB Lingkungan 

Keluarga subyek 

cenderung 

kurang peduli  

+ +  Latar 

belakang 

mendukung 
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dari orang tua ?  

Bagaimana cara 

mengatasi 

masalah jika 

ada perbedaan 

pendapat 

dengan 

keluarga? 

Duduk diam mbak  E Pengetahuan 

subyek yang 

minim  

+ + + Pengetahuan 

minim 

Sejak kapan 

menjadi anak 

jalanan ? 

3,5 tahun   Subyek cukup 

lama menjadi 

anak jalanan 

+ + + Latar 

belakang 

mendukung 

Mengapa 

menjadi anak 

jalanan? 

Karena saya ingin 

meningkatkan 

ekonomi keluarga 

G Lingkungan 

mendukung  

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Apakah 

keluarga Anda 

mendukung  

mencari uang 

dari hasil 

meminta-minta 

dijalanan? 

Lumayan 

mendukung mbak 

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ + Keluarga 

Mendukung 

Apakah manfaat 

keluarga bagi 

subyek ? 

Bagi saya keluarga 

Saling berbagi 

Tempat 

menumpahkan rasa 

 

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ + Kasih 

sayang 

Ibu kerja apa? Ngak kerja 

mbak... 

 

F Ibu subyek tidak 

kerja  

  

Kegiatan ibu Dirumah saja mbak F Ibu subyek   
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dirumah apa? hanya dirumah   

Pernah bantuin 

ibu kamu 

dirumah tidak? 

pernah mbak 

 

F Subyek juga 

membantu 

pekerjaan rumah 

  

Bapak kerja 

apa? 

Mayeng B Ayah subyek 

bekerja 

mengumpulkan 

barang bekas 

  

Pendidikan 

terakhir bapak 

sama ibu kamu 

apa? 

SMP Mbak kalau 

ibu tidak sekolah 

E Pendidikan 

terakhir ayah 

SMP dan ibu 

tidak sekolah 

  

Pernah ada 

perasaan 

bangga? 

Biasa saja sih mba, 

hehe 

C Biasa saja 

menjadi anak 

jalanan 

+ biasa saja 

Kamu masih 

sekolah? 

Nggak mbak E Subyek putus 

sekolah 

  

Sekolah 

dimana? 

Ngak sekolah E Subyek tidak 

sekolah 

  

Sekolah sampai 

kelas berapa? 

Cuma sampai SD E Pendidikan yang 

minim dari 

subyek 

membuatnya 

untuk menjadi 

anak jalanan 

+ + + Pendidikan 

minim 

Kenapa tidak 

sekolah lagi dan 

keluar? 

karena tidak ada 

biaya 

B Pendidikan 

minim  

++ Faktor 

ekonomi 

Kamu pengen 

ngelanjutin 

pengen mbak 

 

B Tidak ada biaya 

melanjutkan 

+ + Faktor 

ekonomi 
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sekolah lagi ? sekolah 

Penyebab turun 

ke jalanan? 

temen – temen saya 

banyak yang 

ngamen mbak  

F Ikut – ikutan 

teman dan 

kondisi ekonomi 

yang kurang 

+ + + Kemiskinan 

Sejak kapan 

kamu ninggalin 

Rumah ?  

Siang – malam 

karena kerja mbak 

G Subyek ninggalin 

rumah karena 

cari uang 

+ + + Faktor 

lingkungan 

Waktu kamu itu 

gimana bisa 

disimpang 

lima? 

Tidak tahu 

mbak... 

  

G Pengaruh teman 

subyek bertemu 

berkenalan  

+ + + Lingkungan 

sosial 

mendukung 

Kamu seneng 

disimpang 5 ?  

Seneng mbak enak 

  

G Ingin punya uang  + + + Lingkungan 

sosial mem-

pengaruhi 

Kamu seneng 

hidup seperti ini 

?  

Senang cari 

duit dan 

pengalaman 

 

C hidup dijalan 

mencari 

pekerjaan 

pengalaman  

+ + Perasaan 

senang 

Kamu ngak 

ngerasa nyesel 

atau apa gitu 

ninggalin 

keluarga? 

Nggak mbak F Subyek tidak 

ninggalin rumah 

+ +  Keluarga 

Kenapa kok 

ngak nyesel ? 

Ngak mbak B Ingin punya uang 

sendiri dan 

impian bebas 

disimpang lima 

bisa mencari 

uang sendiri  

+ + Faktor 

ekonomi 
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Tanggepan 

orang tua kamu 

gimana kalau 

ngerti kamu 

tinggal dijalan? 

Biasa saja mbak 

ngak pernah 

ditanyain  

G Keluarga biasa 

saja 

+ + Keluarga 

Kalau kamu 

ngak pulang 

lagi seperti ini 

ngak ditanyain  

lagi? 

Terkadang temenku 

ditanyain ibu 

 G Terkadang ibu 

bertanya pada 

teman si subyek 

+ + Keluarga  

Kegiatan apa 

yang dilakukan 

dijalanan selain 

ngamen? 

Ya ngamen saja sih 

mbak paling kalau 

lagi senggang 

ngobrol sama temen 

Sesama pengamen 

 Waktu luang 

subyek 

digunakan lebih 

banyak dengan 

teman – teman 

seprofesinya.  

+ + Seneng bisa 

kumpul 

temen-

temen 

Aktivitas kamu 

apalagi selain 

ngamen ? 

Meminta – minta G Subyek tidak 

hanya ngamen 

tetapi juga 

meminta – minta 

  

Lingkungan 

teman 

mempengaruhi 

menjadi anak 

jalanan? 

Sangat 

mempengaruhi 

G Lingkungan 

sekitar seperti 

teman pergaulan 

sangat 

mempengaruhi  

subyek menjadi 

anak jalanan 

+ + Lingkungan 

mem- 

pengaruhi 

Seringnya yang 

mana? 

Jadi pengamen 

Mbak 

G Subyek lebih 

sering ngamen 

  

Sehari biasanya Ngak mesti mbak B Subyek  + + Faktor 
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dapet berapa? saya kadang 

ngamen 

kadang nggak  

terkadang tidak 

ngamen 

ekonomi 

Sama siapa saja 

kamu 

ngamennya? 

Temen – temen 

Mbak 

    

Uangnya buat 

apa saja? 

Ditabung mbak C Subyek senang 

dengan hasil 

yang subyek 

peroleh 

+ + Cukup 

senang 

Kalau misalnya 

pas kamu 

pulangkadang 

suka ngasih 

uang 

orangtuamu 

nggak? 

Kadang ngasi mbak 

Kalau dapat nya 

lumayan 

 A Subyek 

terkadang 

hasilnya lumayan 

+ + Kasih 

sayang 

keluarga 

Pernah nggak 

uang hasil 

ngamen atau 

koran dipake 

buat beli 

sesuatu yang 

kamu pengen? 

Pernah mbak,,,, buat 

beli mainan 

B Subyek buat beli 

mainan 

+ + Faktor 

ekonomi 

Apakah 

lingkungan 

sekitar anda 

menentang anda 

menjadi anak 

jalanan? 

Iya teman dan 

lingkungan sekitar 

mendukung 

G Lingkungan 

mendukungnya 

menjadi anak 

jalanan  

+ + + Faktor 

lingkungan 

mendukung 
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Keterangan : 

A : kasih sayang 

B : faktor ekonomi  

C : Perasaan bangga 

E : Pendidikan 

F : keluargga 

G: Lingkungan 

LB : Latar belakang 

 

 

 

 

 

 

Tanggepan 

kamu kalau ada 

orang yang 

ngejek kamu? 

Gimana 

perasaan kamu? 

Tak cuekin mbak  G Subyek cuek + + + Lingkungan 

tidak 

mendukung  

Sering kamu 

digituin?  

Iya sering tapi ya 

cuek mbak... 

G Subyek cukup 

cuek bersikap 

santai 

  

Bagaimanakah 

hubungan atau 

relasi sosial 

dengan 

lingkungan 

sekitar/ 

tetangga? 

Baik mbak sama 

saya dan keluarga 

saya 

RS hubungan timbal 

balik karena 

keduanya saling 

membutuhkan 

+ + + Lingkungan 
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Lampiran 9 

 

Identitas subyek 5 

1.  Nama    : D 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

3. Asal    : Semarang 

4. Umur    : 10 Tahun  

5. Tempat/Tgl Lahir : Semarang / 9 juni 

6. Urutan Kelahiran : anak ke 3 

7. Pekerjaan  : Pengamen  

8. Tempat Mangkal : Pahlawan dan simpang lima 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa Intensitas Tema 

Nama kamu 

siapa ? 

Dimas mbak LB Latar belakang   

Rumah kamu 

dimana? 

Daerah Tlogosari 

Mbak 

LB Latar Belakang 

subyek   

  

Dirumah ada 

siapa saja ? 

Ada kakak, ibu 

sama bapak 

LB Latar belakang   

Hubungan 

dengan 

keluarga? 

Biasa saja mbak 

sama ibu dan 

bapak gitu-gitu 

saja deh 

A Hubungan 

subyek 

dengan 

keluarganya 

biasa saja  

 

+ + + Faktor 

keluarga  

Kamu anak 

keberapa? 

Anak ke 3 mbak LB Urutan 

kelahiran 

subyek anak ke 

3 

  

Apakah anda 

kurang 

Biasa saja sih 

mbak  

LB Lingkungan 

Keluarga 

+ + + Keluarga  
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mendapatkan 

kasih sayang? 

subyek biasa 

saja  

Bagaimana 

cara mengatasi 

masalah jika 

ada perbedaan 

pendapat 

dengan 

keluarga? 

Cuek aja mbak D Subyek hanya 

cuek saja dalam 

menyelesaikan 

masalah 

keluarga 

+ + + Lingkungan  

Sejak kapan 

menjadi anak 

jalanan ? 

Sudah 4,5 Tahun   Subyek cukup 

lama menjadi 

anak jalanan 

  

Mengapa 

menjadi anak 

jalanan? 

Karena ikut - 

ikutan teman 

E Lingkungan 

Pengaruh 

Teman 

+ + + Pengaruh 

teman 

Apakah 

keluarga Anda 

mendukung  

mencari uang 

dari hasil 

meminta-

minta 

dijalanan? 

Biasa saja sih 

mbak ngak 

mendukung banget 

ya ngak ngelarang 

juga  

F Subyek dengan 

keluarganya 

biasa saja 

+ + + Dukungan 

keluargga 

Apakah 

manfaat 

keluarga bagi 

subyek ? 

Keluarga bagi aku 

tempat berbagi 

rasa   

MK Motivasi dari 

Keluarga  

+ + + Keluarga  

Ibu kerja apa? Dirumah mbak LB Ibu subyek 

tidak kerja 

  

Kegiatan ibu Dirumah aja mbak F Kegiatan   
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dirumah apa 

saja? 

sebagai ibu 

rumah tangga 

Pernah 

bantuin ibu 

kamu dirumah 

tidak? 

Pernah mbak  

 

F Subyek juga 

membantu 

pekerjaan 

rumah 

  

Bapak kerja 

apa? 

Pengamen F Ayah subyek 

juga pengamen 

  

Pendidikan 

terakhir bapak 

sama ibu 

kamu apa? 

SMP kalau ibu SD 

aja mbk  

D Pendidikan 

ayah SMP dan 

ibu SD 

  

Pernah ada 

perasaan 

bangga? 

Seneng dengan 

profesi saya 

Sebagai 

anak jalanan 

B Subyek cukup 

senang 

+ + Faktor 

ekonomi 

Kamu masih 

sekolah? 

Tidak mbak D Subyek tidak 

melanjutkan 

sekolah lagi 

  

Sekolah 

dimana? 

Ngak sekolah D Subyek tidak 

sekolah lagi 

  

Sekolah 

sampai kelas 

berapa? 

SD aja mbak 

berhenti  

 

D Pendidikan 

yang minim 

dari subyek 

membuatnya 

untuk menjadi 

anak jalanan 

+ + Pendidikan 

minim 

Kenapa tidak 

sekolah lagi 

dan keluar? 

ngak ada uang  

mbak 

B Pendidikan 

minim karena 

tidak punya 

+ + + Pendidikan 

minim 
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biaya 

Kamu tidak 

pengen 

ngelanjutin 

sekolah ? 

Pengen tapi ngak 

sekarang mbak 

B Tidak ada biaya 

untuk 

melanjutkan 

sekolah 

+ + Faktor 

ekonomi 

Penyebab 

turun ke 

jalanan? 

Bisa dibilang 

Karena 

pengaruh temen 

sih mbak kayaknya 

Enak 

ngamen bareng 

teman rame – 

rame 

E Pengaruh 

teman 

+ + + Lingkungan 

mendukung 

Sejak kapan 

kamu 

ninggalin 

Rumah ?  

Sudah lama banget 

mbak  

E Subyek sudah 

lama ninggalin 

rumah cari 

uang 

+ + Faktor 

lingkungan 

Waktu kamu 

ninggalin 

rumah tujuan 

kamu 

kemana?itu 

gimana bisa 

disimpang 

lima? 

Ikut teman dan 

bapak juga 

pengamen   

E Pengaruh 

teman subyek  

+ + +  Lingkungan 

mendukung 

Kamu seneng 

disimpang 5 ?  

Seneng mbak  

Juga banyak  

Temen 

 

E pengaruh teman 

subyek lebih 

seneng berada 

disimpang lima 

bersama teman  

+ + + Lingkungan 

sosial mem-

pengaruhi 
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Kamu seneng 

hidup seperti 

ini ?  

Seneng mbak 

 

B Tanpa keahlian 

subyek dapat 

uang dari cara 

mengamen  

+ + Faktor 

ekonomi 

Kamu ngak 

ngerasa nyesel 

atau apa gitu 

ninggalin 

keluarga? 

Nggak aq juga cari 

uang mbak 

F Subyek cari 

uang buat bantu 

orangtua 

+ ++ Keluarga 

Kenapa kok 

ngak nyesel ? 

Ngak nyesel disini 

Bisa cari uang 

Sendiri 

ngak minta orang 

tua  

B Ingin punya 

uang sendiri  

+ + Faktor 

ekonomi 

Tanggepan 

orang tua 

kamu gimana 

kalau ngerti 

kamu tinggal 

dijalan? 

Bapak juga 

seorang pengamen 

Jadi biasa aja 

mbak  

A Keluarga 

subyek 

memperhatikan 

subyek saat 

subyek tidak 

pulang 

+ ++ keluarga 

Kalau kamu 

ngak pulang 

lagi seperti ini 

ngak ditanyain  

lagi? 

Ibu tau mbak 

karena bapak juga 

pengamen  

  E Ibu subyek 

karena ayahnya 

juga seorang 

pengamen 

+ + Kasih sayang 

keluarga  

Kegiatan yang 

dilakukan 

dijalanan 

selainngamen? 

Ngapain ya paling 

juga abis ngamen 

nongkrong,ngobrol  

sama teman    

E Waktu luang 

subyek dengan 

teman – teman 

seprofesinya.  

+ + Menghabiskan 

waktu luang 

Aktivitas Tukang lap mobil LB Selain ngamen   
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kamu selain 

ngamen ? 

kadang ngemis 

dilampu merah 

mbak 

 

subyek juga 

ngemis dan 

tukang lap kaca 

mobil 

Lingkungan 

teman 

mempengaruhi 

menjadi anak 

jalanan? 

Sangat 

mempengaruhi 

 

E Lingkungan 

teman 

sepergaulan 

mempengaruhi 

+ + + Lingkungan 

teman 

berpengaruh 

Seringnya 

yang mana? 

Jadi pengamen 

Mbak 

B Subyek juga 

pengamen sama 

seperti ayahnya 

 \ 

Sehari 

biasanya dapet 

berapa? 

Kadang dapat 

5000 sampai 

20000 

B Subyek 

penghasilannya 

cukup lumayan 

+ + Faktor 

ekonomi 

Sama siapa 

saja kamu 

ngamennya? 

Temen – temen 

 

 Subyek 

bersama teman 

– temannya 

  

Uangnya buat 

apa saja? 

Buat jajan dan 

mainan PS 

Kadang 

saya tabung 

E subyek seneng 

dengan hasil 

yang diperoleh 

subyek 

+ + Cukup senang 

Kadang ngasih 

uang 

orangtuamu 

nggak? 

Kadang ngasi 

mbak pas ada 

uang lebih 

A Subyek ngasi 

ibunya 

+++ Keluarga  

Pernah nggak 

uang hasil 

buat beli 

sesuatu yang 

Aku tabung mbak B Uang yang 

subyek peroleh 

subyek tabung 

+ + Faktor 

ekonomi 
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kamu pengen? 

Apakah 

lingkungan 

sekitar anda 

menentang 

anda menjadi 

anak jalanan? 

Lingkungan dan 

teman mendukung 

E Lingkungan 

mendukungnya 

menjadi anak 

jalanan  

+ + + Faktor 

lingkungan 

mendukung 

Tanggepan 

kamu kalau 

ada ora ng 

yang ngejek 

kamu? 

Gimana 

perasaan 

kamu? 

Cuek aja  E Subyek cuek   

Sering kamu 

digituin?  

Iya sering tapi ya 

Cuek mbak 

 

E Subyek cukup 

cuek 

  

Bagaimanakah 

hubungan atau 

relasi sosial 

dengan 

lingkungan 

sekitar/ 

tetangga? 

Baik mbak sama 

saya dan 

keluarga saya 

RS Relasi sosial 

dilingkungan 

subyek cukup 

baik 

+ + + Lingkungan 
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Keterangan : 

A : Kasih sayang 

B : Faktor ekonomi 

C : Faktor psikologis 

D : pendidikan 

E : lingkungan 

F : Keluargga 

LB : Latar Belakang 
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